
No âmbito do desenvolvimento e 

implementação da medida 7.6 do 

Projeto +Coelho2 compreendendo 

um ensaio de vacinação em lebre-

ibérica contra o vírus da mixomatose 

(Notícia 84), decorreu no passado dia 

15 de setembro, na Zona de Caça 

Municipal Malhada Velha (Processo 

Nº 2762), em Ferreira do Alentejo, o 

3º evento de captura de lebres. 

 

A captura foi organizada pelo Presidente desta ZCM, o Sr. Filipe 

Cardoso, e reuniu vários sócios, alguns moradores no concelho de 

Oeiras que se deslocaram especificamente para colaboraram neste 

evento, na colocação das 

redes e batida do 

terreno. 

 

 

 

 

Caçadores sócios na madruada de dia 15 de setembro, em Ferreira do Alentejo 
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na Malhada-Velha a 15 

de setembro de 2019 



 

O encontro aconteceu na Associação de Caça Desportiva de Figueiras dos 

Cavaleiros, tendo a chegada ao local acontecido antes do nascer do sol. 

 

   

Colocação de redes 
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Em cima - caçador imóvel, em espera das lebres junto à rede. Em baixo – vista sobre as redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fotografia do grupo que participou no evento. 
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A Associação de Caça Desportiva de Figueiras dos Cavaleiros, 

organizou um almoço de confraternização que proporcionou uma 

oportunidade de dialogo e esclarecimentos sobre a história do Clube e 

sobre o Projecto +Coelho. 

Almoço de confraternização oferecido pela Associação de Caça Desportiva de Figueiras dos 

Cavaleiros 

 

O Grupo de Trabalho +Coelho, agredeçe vivamente a todos os 

participantes, o tempo e o esforço dispendidos e boa vontade e simpatia 

com que participaram nesta medida de ação, deixando uma palavra de 

apreço especial ao Presidente, Sr Filipe Cardoso, e ao Sr Bento. 

 

Projeto +COELHO2: Desenvolvimento e implementação de medidas 

práticas impulsionadoras da recuperação dos 

leporídeos silvestres em Portugal”, financiado pelo FUNDO 
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